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Žákovské kompetence U�ivo - obsah
P�i�azení 

pr��ezových témat 
k u�ivu

Mezip�edm�tové 
vztahy

využívá p�i pam�tném i písemném po�ítání 
komutativnost a asociativnost s�ítání a násobení

obor p�irozených �ísel,posloupnost do tisíce,zápis �ísel v desítkové soustav�,�íselná 
osa,porovnávání(jednoduché rovnice).Násobení jednociferným �íslem s nulou na míst� 
jednotek,jednou a více desítkami,d�lení se zbytkem,do tisíce zpam�ti

provádí písemné po�etní operace v oboru p�irozených 
�ísel

písemné s�ítání a od�ítání až do milionu,písemné násobení a d�lení,po�adí 
výpo�t�,závorky

zaokrouhluje p�irozená �ísla, provádí odhady a kontroluje 
výsledky po�etních operací v oboru p�irozených �ísel

zaokrouhlování,odhady výsledk� p�i procvi�ování písemmných algoritm�,slovní 
úlohy,práce s kalkula�kou

�eší a tvo�í úlohy, ve kterých aplikuje osvojené po�etní 
operace v celém oboru p�irozených �ísel,�ísel celých a 
racionálních

zlomky,s�ítání zlomk� se stejným jmenovatelem,jednotky �asu,hmotnosti P�v, 4. ro�ník - p�evody 
jednotek, orientace v 
�asu

vyhledává, sbírá a t�ídí data �ímské �íslice,rozvinutý zápis �ísel,zábavná,obrázková matematika,sou�adnice

�te a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy kruhové,sloupcové diagramy,tabulky,jízdní �ády,pen�žní deník

narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá 
jednoduché konstrukce,s�ítá a od�ítá graficky 
úse�ky,lomené �áry,sestrojí 
rovnob�žky,kolmice,vypo�ítá obvod mnohoúhelníku

základní útvary v rovin� - lomená �ára,druhy �ar, p�ímka, pr�se�ík,polop�ímka, 
úse�ka,délka úse�ky,osa úse�ky,jednotky délky a jejich p�evody 
�tverec,úhlop�í�ky,st�ed kružnice, obdélník,pravoúhlý trojúhelník, kruh, �ty�úhelník, 
mnohoúhelník

P�, 4. ro�ník - rovinné 
útvary

pozná základní útvary v prostoru  kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec P�, 4. ro�ník - t�lesa

ur�í obsah obrazce pomocí �tvercové sít� a užívá 
základní jednotky obsahu

obvod a obsah �tverce,obdélníku,jednotky obsahu

rozpozná a znázorní ve �tvercové síti jednoduché osov� 
soum�rné útvary a ur�í osu soum�rnosti útvaru 
p�ekládáním papíru

osa soum�rnosti,ur�ování os,soum�rné útvary ve �tvercové siti,rovnoramenný a 
rovnostranný trojúhelník,-modelování soum�rných útvar�

�eší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, 
jejichž �ešení je do zna�né míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské matematiky

magické �tverce,úlohy na rozvoj prostorové p�edstavivosti,slovní úlohy
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